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JUSTIFICATIVA 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos 

alunos do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, e a falta 

de incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura e por consequência 

dificuldades marcantes que sentimos na escola: dificuldade de compreensão, 

erros ortográficos, dificuldade nas produções textuais dos alunos, 

conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. 

Partindo desses pressupostos a Escola como interlocutora dos saberes 

tem como objetivo incentiva o aluno para que ele sinta prazer e 

consequentemente adquira o hábito saudável pela leitura. Para tanto se faz 

necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como ato de prazer 

tentando desmistificar a leitura como um peso enfadonho que trilha o 

caminho do estudante. Através da leitura o ser humano consegue se 

transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e 

emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Pode então, 

vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos 

significativos de seu processo de aprendizagem. 

Neste sentido o projeto “Sexta Literária: Ler também é diversão” 

deverá ser realizado com o intuito de propiciar aos nossos educandos 

momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, a 

consciência da importância de se adquirir o hábito de ler.  

Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal 

do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Daí a nossa certeza que este 

projeto contará com o apoio de todos os professores, independente do ano ou 

da disciplina que lecionam, pois a equipe docente tem plena consciência de 
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que o aluno deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista 

sua autonomia e participação social. 

Assim estimulando a leitura, faremos com que nossos alunos, 

compreendam melhor o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no 

mundo em geral, mas principalmente fazer com que a leitura se trone um 

momento prazeroso e divertido. 

OBJETIVOS 

 Geral 

 

 Estimular o hábito e o prazer pela leitura 

 

 Específicos  

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo 

e criativo do aluno; 

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, 

buscando efetivar enquanto processo a leitura e a escrita. 

 Estimular o desejo de novas leituras; 

 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia 

e da imaginação; 

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras 

linguagens; 

 

METODOLOGIA: PLANO DE AÇÃO 

1ª Etapa: 

 Reunião com os professores, para esclarecimentos sobre o projeto e 

pedido de sugestões; 

 Escolha dos livros; 

 Definir o cronograma para o dia de leitura que ocorrerá semanalmente. 

  Os alunos  

2ª Etapa: 

 Conhecendo o Projeto e o livro; 
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 Confeccionados com alunos, durante as aulas de Artes ilustrações de 

frases para divulgar o projeto de leitura pelas dependências da Escola. 

 Orientação sobre a leitura do livro escolhido. 

 Exposição do vídeo: A menina que Odiava os livros 

3ª Etapa: 

 Apresentação das Obras. 

Sugestões: 

Jardins:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________ 

7º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9º 

ano:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Sugestões Extras: 

 Painel sobre o projeto; 

 Espalhar livro pela escola (lugares estratégicos);   

 Passaporte para leitura; 

 Carteirinha da Biblioteca; 

 Doações de Livro para ampliar o acervo dos paradidáticos; 

 Blitz da Leitura; 

 Folders sobre a importância do ato de  Ler: O Papel da Família  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

CRONOGRAMA 

O Projeto de Leitura acontecerá de agosto a novembro de 2013, sendo uma 

aula de leitura semanal, sempre intercalada para que não seja interferido nas 

disciplinas, bem como em seus conteúdos. 

Sugestão: O mês de Agosto será específico para trabalhar o livro e construir 

as ideias.  
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Mês de Agosto 

Dia  AÇÃO 

 Exposição do projeto   

 Escolha dos livros  

  

 

Mês de Setembro 
 

Dia Apresentações 

  

  

  

  

 

 

Mês de Outubro  

 

Dia Apresentações 

  

  

  

 

 

Mês de Novembro 

  

Dia Apresentações 
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